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JANEIRO-ABRIL/2021.
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Agradecimento



Instigar os cidadãos a participar efetivamente de ações de controle social e da gestão 

pública, e a exercer seus direitos e deveres constitucionais.

VISÃO:

Ser a instituição social de maior credibilidade e resultado do município,

exemplo de associativismo voluntário agregador de valores para os agentes sociais.

VALORES:

Apartidarismo; Imparcialidade; Transparência; Cidadania; 

Comprometimento com a justiça social;Atitude ética e proativa; 

Profissionalismo; Ação preventiva e Visão de longo prazo.

PRINCÍPIOS:

“A justiça social só será alcançada quando todos os agentes econômicos recolherem seus 

tributos corretamente e os agentes públicos os aplicarem com ética e eficácia”.

MISSÃO:



REALIZAÇÕES



Ocorreu no dia 06 de fevereiro de 2021 a Reunião Mensal
da Diretoria do OSB-Três Pontas/MG, juntos a favor da
transparência e da qualidade na aplicação de recursos
públicos.

Reunião Mensal da Diretoria do

OSB-Três Pontas/MG



ECOA – Encontro de Coordenadores Administrativos Do

Sistema OSB, idealizado com o propósito de reunir

virtualmente as lideranças administrativas das unidades

Filiadas ao Sistema OSB, ou seja, voltado as equipes de

trabalho formadas por diretores, coordenadores

executivos, assistentes administrativos e estagiários.

O evento prevê uma pauta rica em conteúdos

pertinentes às rotinas de trabalho, normativas internas e

pensadas na sucessão e lideranças de um OSB.

Com uma programação diversificada o evento trará entre

os destaques a oportunidade de abordar temas como

marketing digital e como ele pode ser um aliado para

ampliar a visibilidade do trabalho e resultados gerados

por cada OSB para sua comunidade.



Observatório Social do Brasil

Três Pontas/MG visita a Câmara

Representando o Observatório Social, estiveram na Câmara Municipal na manhã de terça-feira, dia 9 de fevereiro, a presidente da 

entidade, Camila Reis Oliveira Araújo e o presidente da OAB Três Pontas, Juliano Vitor de Brito. Ambos foram recebidos pelo 

presidente da Câmara, vereador Maycon Machado e assessores do Legislativo. O objetivo da visita foi agendar a apresentação do 

trabalho do Observatório à Câmara, para que os vereadores fiquem por dentro dos trabalhos. A proposta é se reunirem com os 

parlamentares nos próximos dias para uma apresentação oficial. O presidente Maycon Machado colocou-se à disposição do grupo 

e desejou sucesso neste trabalho voltado para a comunidade.



Reunião com a nova Diretoria da Associação 

Comercial de Três Pontas( ACAITP),

No dia 19 de fevereiro de 2021, no Auditório da Associação 

Comercial foi realizada Reunião com a nova Diretoria da 

Associação Comercial de Três Pontas( ACAITP), fomos muito 

bem recebidos pela Diretoria onde os presentes 

manifestaram apoiar o OSB- Três Pontas /MG e tiveram 

interesse em se inscrever e participar do grupo de 

Voluntários.

O Observatório Social do Brasil-Três Pontas/MG, prima pelo 

trabalho técnico, fazendo uso de uma metodologia de 

monitoramento das compras públicas em nível municipal, 

desde a publicação do edital de licitação até o 

acompanhamento da entrega do produto ou serviço, de 

modo a agir preventivamente no controle social dos gastos 

públicos.



Visita ao Sindicato Rural em Três Pontas

Diretoria do Observatório Social do Brasil-

Três Pontas/MG visitaram o Sindicato Rural 

em Três Pontas, Diretores foram muito bem 

recebidos.

Através da reunião foi firmada uma parceria 

com o OSB Três Pontas/MG. “Acreditamos 

em colher muitos frutos a partir de hoje,”.

OSB-Três Pontas está sendo cada dia mais 

reconhecido pelas ações realizadas, pelas 

ações em andamento e as ações 

importantes que ainda



Reunião 04/03/2021

No dia 04 de março de 2021, membros do 
OSB-Três Pontas/MG, Vice-Presidente 
Eduardo Cordeiro da Silva, Coordenadora 
Executiva Taís Marcela Bonde e o  
Conselheiro Fiscal Bruno Dixini participaram 
da Oficina de Definição e priorização de 
Estratégias.  
Integrando  a mesa para discussões 
temáticas, representando o OSB-Três 
Pontas/MG.



ASSSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA- Edital

6º ASSSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA- Edital

Caros Associados, Voluntários, Parceiros e Conselheiros,

Com satisfação, convidamos-lhes a participar de nossa AGO -
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, no dia 
21/04/2021, 19h30min, conforme Edital de Convocação da Senhora 
Presidente do Conselho de Administração, anexo. A AGO é uma 
obrigação estatutária que o Conselho de Administração deve cumprir, 
e esta refere-se à PRESTAÇÃO DE CONTAS referentes ao exercício de 
2020.
É uma oportunidade de mostrar aos associados, voluntários, 
conselheiros, e parceiros onde foram aplicados os recursos recebidos 
pelo Observatório Social do Brasil Três Pontas, demonstrar as 
principais ocorrências da contabilidade e apresentar as certidões 
negativas obrigatórias, garantindo a transparência da gestão.

Contamos muito com a participação de todos. Para isso, ao solicitar a 
cada um que priorize esse breve evento em sua agenda, pedimos a 
gentileza de informar-nos sobre a possibilidade de sua participação, 
retornando-nos esse contato. Informações para acesso ao ambiente 
virtual serão repassadas posteriormente.



Assembleia Geral para  

aprovação de contas de 2020

No dia 22 de abril 2021 foi realizada pela ferramenta GOOGLE MEET  a Assembleia Geral para 

aprovação de contas de 2020. É uma determinação estatutária, que independente da vontade de cada 

um. É também muito importante saber se a gestão está adequada ou se merece correção de rumos.



Parabéns Equipe OSB-Três Pontas/MG.



MÍDIAS SOCIAIS

Site OSB Três Pontas oficial: 

https://trespontas.osbrasil.org.br/

Associação Comercial de Três Pontas, divulga 
OSB Três Pontas no SITE:

https://www.acaitp.com.br/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/Observat%C3%B3ri 
o-Social-do-Brasil-Tr%C3%AAs-PontasMG-
106430387590395

INSTAGRAN

@observatóriosocialdetrespontas

http://www.acaitp.com.br/
http://www.facebook.com/Observat%C3%B3ri


Reflexão



GRATIDÃO

A todos os voluntários, contribuintes  
financeiros, diretores, conselheiros, 
equipe interna e aos mantenedores 
que tornam este trabalho possível!








